
                          Ы                  Я 

(руска азбука и основна правила читања) 

 

Руска азбука се састоји од укупно 33 слова и то: 31 слово са гласовном вредношћу и два знака: 

тврди и меки. Већина руских гласова се изговара слично као српски, међутим постоји неколико, који 

заслужују посебне напомене. То су:  , Ё,  ,  ,  , Щ, Ъ, Ы, Ь, Ю, Я. 

 

 
 

1.        :  

1) Чита се као „ је“   на почетку речи или после вокала, на пример, е ст ,  ле на, пое хат   

2) Сугласник који стоји испред е увек се чита умекшано, на пример: те н , не т,  е на.  

2.       Ё: Чита се као „јо“ и увек се налази под акцентом, на пример: ёжик, моё . Писање овог слова у 

руском језику није обавезно, зато се оно означава само у дечјим књигама и уџбеницима за странце. У 

свакодневном животу (књиге, новине, документа) Руси обично уместо ё пишу е. Не постоји никакво 

правило по коме се може знати да ли неко е у тексту треба прочитати као е или јо – речи се уче. 
 

3.        : Од српског и се разликује једино по томе што умекшава претходни сугласник (као е), на 

пример: ти гр, гла дит .  
 

4.       Ј: Ово слово се може сматрати неком врстом руског еквивалента српском ј. Користи се 

углавном на крају речи и у појединим страним речима. На пример: мо й, хоро ший.  
 

5.        : Чита се на два начина, уколико је под акцентом чита се као о (на пример: ко т,  асо л ), а 

уколико није под акцентом чита се као а (проси т ). 
 

 Акцентовани слог је онај слог који изговарамо нешто дуже и интензивније од осталих (пример на 
српском: ма јка и фоте ља,  акцентовани су прво а у мајка и е у фотеља). У уџбеницима се акценат обележава 

знаком  изнад слова. 
 

6.       Щ – чита се као дуго меко ш. ( ека ) 
 

7.       Ъ – нема гласовну вредност (не чита се),  ретко се среће, има само граматичку функцију. 
 

8.       Ы – чита се као тврдо и, не стоји на почетку речи. (с  н, с  р, в  разит ) 
 

9.       Ь – нема посебну гласовну вредност, служи за умекшавање претходног сугласника, па се тако 

групе л , н  и т  читају слично српским љ, њ, ћ. 
 

10.       Ю – чита се као ју, на пример: Югосла ви , л бо в .  
 

11.       Я – чита се као ја, на пример:  , сн  т .   


